
 
 
 

 
 

 

 
 

 

                    Av. Arlindo Béttio, 1.000  Ermelino Matarazzo | São Paulo – SP  | 03828-000 | www.each.usp.br 

 
 

DE LI BE R AÇ Ã O  C G / 0 3 2 / 2 018  

 

Estabelece a Regulamentação de abono de faltas 

do corpo discente, critérios de designação de 

exercícios domiciliares e atividades compensatórias 

em casos de faltas justificadas nas disciplinas 

oferecidas pelos Cursos de Graduação da Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades da USP 

 

 

Artigo 1º - Admite-se o abono de faltas nos estritos casos legais de: 

 

I – alunos convocados para exercer o serviço militar (alunos reservistas, nos 

termos da Lei nº 4.375/64, alterada pelo Decreto-Lei 715/69), salvo militares 

de carreira; 

II – alunos que participaram de reuniões da CONAES – Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior, na qualidade de membro da comissão (Lei 

nº 10.861, de 14.04.2004); 

III – em outras hipóteses legais, comprovadas pelo interessado.  

 

§ 1º - O pedido para abono de faltas nos casos acima mencionados deve ser 

feito pessoalmente, ou por procurador devidamente habilitado, à Comissão de 

Graduação no prazo de até dez (dez) dias úteis depois do término do 

impedimento, anexando documentação comprobatória. 

 

Artigo 2º: Poderão solicitar o regime de exercícios domiciliares, em substituição 

às atividades presenciais na escola, os alunos regularmente matriculados nos 

cursos de graduação da EACH, nos seguintes casos:  

a) portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo 

ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou 

agudizados, caracterizados simultaneamente por:  
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 incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos 

trabalhos escolares, desde que se verifique a conservação das 

condições intelectuais e emocionais necessárias para o 

prosseguimento da atividade escolar em novos moldes;  

 ocorrência isolada ou esporádica;  

 duração superior a quinze dias e inferior a noventa dias corridos, 

contados a partir da data de ocorrência do fato que originou a 

incapacidade física relativa. 

b) maternidade a partir do oitavo mês de gravidez e durante os três meses 

após o parto (Lei nº 6.202/75); 

c) adoção ou recebimento de guarda pelo período máximo de três meses 

(Lei nº 10.421/02); 

d) em outras hipóteses legais, devidamente comprovadas pelo interessado. 

 

Artigo 3º: O aluno, ou seu representante legal, deverá entregar o requerimento 

no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis depois do término do impedimento, 

anexando laudo médico emitido ou validado por instituição pública que 

especifique a condição do aluno em relação aos itens especificados no artigo 2º. 

 

Artigo 4°: Os estudos domiciliares são estabelecidos em plano de estudo 

elaborado pelos docentes responsáveis pelas disciplinas obrigatórias ou 

optativas da EACH em que o aluno estiver matriculado, exceto disciplinas com 

aulas práticas (laboratório e campo), estágio obrigatório ou desenvolvidas 

integralmente por meio de atividade em grupo;  

 

§ 1º os planos devem incluir cronograma com descrição de atividades, 

bibliografia pertinente, prazos, vias e formas de entrega para o período indicado 

no laudo médico; 

 

§ 2º o cumprimento das atividades previstas no plano substituirá a presença em 

aulas durante o período indicado no laudo médico; 
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§ 3º o plano de atividades pode incluir provas, que devem ser realizadas 

presencialmente, de acordo com cronograma previsto ou em data acordada 

entre docente e aluno. 

 

Artigo 5°: Nos casos que não admitam abono de falta ou estudos domiciliares, a 

falta será atribuída, mas se justificada, o aluno terá direito a atividade 

compensatória; 

 

§ 1º faltas podem ser justificadas mediante apresentação de atestado médico, 

emitido ou validado por instituição pública, que comprove necessidade de 

ausência do aluno por doença ou atendimento de emergência ou atestado de 

óbito de cônjuge ou parente de até segundo grau. Cópia de tal documentação 

deverá ser entregue diretamente ao professor responsável pela disciplina; 

 

§ 2º atividades compensatórias restringem-se a substituição de prova ou 

trabalho perdidos no dia falta justificada. O tipo de atividades compensatórias e 

a respectiva data de entrega serão determinados pelo docente responsável pela 

disciplina. Não há atividade compensatória para aulas práticas, visitas técnicas, 

viagens de campo ou atividade prevista em estágio obrigatório. 

 
Artigo 6º - Os casos omissos nesta Deliberação serão resolvidos pela Comissão 

de Graduação. 

Artigo 7º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir desta data, revogando-se a 

Deliberação nº 027, de 26 de novembro de 2015. 

 

Comissão de Graduação da EACH, 28 de junho de 2018. 

 
 
 

Prof. Dr. Tiago Maurício Francoy 
Presidente da Comissão de Graduação  

EACH-USP 
 
 


